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XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ 

    

 

01.  Phạm Hà.  Những dấu ấn trong ngày bầu cử tại Hưng Yên//Nhân 

dân. - 2021. - Ngày 29 tháng 5. - Tr.6 

Ủy ban Bầu cử tỉnh Hưng Yên cho biết, tỉnh có 1.161 tổ bầu cử, hơn 

914.000 cử tri. Sau Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3, Ủy ban MTTQ tỉnh đã 

lựa chọn, lập danh sách 13 người ứng cử để bầu 7 đại biểu Quốc hội khóa 

XV; 89 người ứng cử để bầu 53 đại biểu HĐND tỉnh; 533 người ứng cử để 

bầu 323 đại biểu HĐND cấp huyện; 6.841 người ứng cử để bầu 4.074 đại 

biểu HĐND cấp xã. Trước ngày bầu cử, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn 

tỉnh diễn biến phức tạp, nhiều khu dân cư bị cách ly, nhiều địa phương thực 

hiện giãn cách xã hội, 36 ca dương tính với vi-rút SARS-CoV-2, hơn 15.000 

người bị cách ly...Để đảm bảo ngày bầu cử thành công, tỉnh xác định công 

tác tổ chức bầu cử và công tác phòng, chống dịch Covid-19 là hai nhiệm vụ 

chính trị hàng đầu phải được thực hiện song hành, chặt chẽ, kịp thời. Đến 20 

giờ ngày 23/5/2021, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt hơn 98%, tình hình an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác phòng, chống dịch Covid-19 được 

đảm bảo, đã để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng nhân dân tỉnh nhà. 

ĐC.2 

 

 02.  Triệt phá các tụ điểm tệ nạn xã hội//Nhân dân. - 2021. - Ngày 04 

tháng 6. - Tr.8 

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Công 

an huyện Yên Mỹ và một số đơn vị nghiệp vụ đã bắt quả tang và khám xét 

khẩn cấp 9 đối tượng do Nguyễn Văn Tuân cầm đầu sử dụng công nghệ cao 

để tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề, cá độ 

bóng đá trên mạng internet với số lượng tiền giao dịch của đường dây lên đến 

hơn 500 tỷ đồng. Số tang vật thu giữ được của vụ án gồm gần 1 tỷ đồng tiền 

mặt, 5 xe ô tô các loại, 16 chiếc điện thoại di động...Công an tỉnh Hưng Yên 

đã khởi tố vụ án, khở tố bị can đối với 9 đối tượng nêu trên và đang tiếp tục 

điều tra mở rộng. 

ĐC.226 

 

03.  X.Hoa.  Hưng Yên: Lĩnh án tù vì tàng trữ vảy tê tê châu Phi// 

Pháp luật Việt Nam. - 2021. - Ngày 04 tháng 6. -Tr.8 

Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và 

tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Long (sinh năm 1985, trú tại Ấp Kim Ngưu, xã 

Tân Tiến, huyện Văn Giang) 5 năm 3 tháng tù về tội “Tàng trữ hàng cấm”. 

Theo cơ quan điều tra, tháng 9/2018, Cục Cảnh sát Môi trường, Bộ Công an 

phối hợp với Tổ công tác Công an huyện Văn Giang, Công an xã Tân Tiến đã 

phát hiện 32 bao tải chứa 780kg vảy tê tê không có hóa đơn, giấy tờ chứng 

minh nguồn gốc trong quá trình kiểm tra tại nhà của anh trai đối tượng. 
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Nguyễn Văn Long sau đó đã thừa nhận số hàng hóa trên là của mình. Trước 

đó, tháng 7/2020, Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên cũng đã tuyên phạt bị cáo 

Nguyễn Đình Hồng (sinh năm 1989, trú tại khối 6, thị trấn Tây Sơn, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) tổng cộng 16 năm tù giam sau khi đối tượng bị bắt 

quả tang đang vận chuyển 116 cá thể tê tê qua địa bàn tỉnh Hưng Yên 

ĐC.227 

 

04.  Nguyễn Kim Môn. Bà Tám chữa bệnh tắc tia sữa//Người cao tuổi. 

- 2021. - Ngày 01 tháng 6. -Tr.4 

Bà Nguyễn Thị Tám, 73 tuổi, hội viên Hội Người cao tuổi thôn Hoàng 

Nha, xã Minh Hải, huyện Văn Lâm có kinh nghiệm hơn 30 năm làm thuốc 

chữa bệnh tắc tia sữa cho các bà mẹ mới sinh con. Đây là bài thuốc mà bố 

chồng bà Tám học được của người dân tộc thiểu số ở tỉnh Thái Nguyên rồi về 

truyền dạy lại cho bà với mong muốn giúp người, tích phúc. Sau hơn 30 năm 

làm thuốc giúp hơn 300 người thuộc nhiều địa phương như Hà Nội, Hà Nam, 

Hà Tây, Thái Bình, Hải Dương...nhưng bà Tám chưa nhận của ai một đồng 

tiền công. Bà xứng đáng là tấm gương sáng, mẫu mực cho con cháu noi theo. 

ĐC.259 

 

05.  Đ.Huyền.  Hưng Yên: Trục vớt, di dời an toàn 2 quả bom//Đại 

đoàn kết. - 2021. - Ngày 29 tháng 5. - Tr.10 

Ngày 28/5/2021, bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiến sỹ lực lượng 

Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên đã di dời thành công 2 quả 

bom tại khu vực bến thôn Hải Yến, xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ về khu vực 

trường bắn. Hai quả bom đều có chiều dài trên 2m, đường kính 35cm, trọng 

lượng khoảng 230kg, là loại bom phá MK82, còn sót lại từ thời kỳ chiến 

tranh. 

ĐC.27 

 

 

KINH TẾ 

 

 

06.  Xuân Dương.  Hưng Yên xúc tiến, quảng bá sản phẩm vải 

quả//Nhân dân. - 2021. - Ngày 01 tháng 6. - Tr.2 

Toàn tỉnh Hưng Yên có khoảng 1.400 ha vải lai chín sớm và vải trứng, 

hiện đang bước vào vụ thu hoạch. Trước những diễn biến phức tạp của dịch 

Covid-19, tỉnh Hưng Yên đang triển khai nhiều giải pháp, cùng sự chung tay, 

góp sức của doanh nghiệp, tư thương giúp nông dân tiêu thụ quả vải được 

giá. Tỉnh đã hỗ trợ các địa phương, hợp tác xã xây dựng và đăng ký bảo hộ 

sở hữu trí tuệ với nhãn hiệu vải lai chín sớm Phù Cừ, vải trứng Hưng Yên và 

được xếp hạng sản phẩm OCOP 3 sao, 4 sao. Tăng cường quảng bá sản 

phẩm vải quả trên các phương tiện thông tin đại chúng, tìm hướng tiêu thụ 
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vải cho nông dân tại thị trường trong nước, thông qua hệ thống siêu thị, hệ 

thống bán lẻ, các thương nhân phân phối, chợ đầu mối tại các thành phố 

lớn... 

ĐC.4 

 

07.  T Uyên.  Vải trứng Hưng Yên//Thanh tra. - 2021. - Ngày 01 tháng 

6. - Tr.11 

Với diện tích trên 600 ha vải, trong đó 90% đã cho thu hoạch, các hộ 

dân trồng vải tại huyện Phù Cừ đang tìm các giải pháp để tiêu thụ vải hiệu 

quả. Lãnh đạo huyện Phù Cừ phối hợp với Sở Công Thương bàn giải pháp tổ 

chức kết nối trực tuyến với các doanh nghiệp, siêu thị và đầu mối tiêu thụ trên 

cả nước; kết nối với chủ vườn xây dựng website, quảng bá trên mạng xã hội, 

xây dựng nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý về nguồn gốc sản phẩm...Đến nay, huyện 

đã tiêu thụ được trên 8.000 tấn vải lai chín sớm với giá khoảng 15.000 

đồng/kg. Riêng vải trứng (loại đặc sản) khi chín vỏ mỏng, có màu đỏ tươi, cùi 

dày, vị ngọt sắc, quả to, có sản lượng thu hoạch khoảng 40 tấn, giá bán 

khoảng 100.000 đồng/kg. 

ĐC.4 

 

08.  Đ.Huyền.  Hưng Yên: Mùa vải chín sớm//Đại đoàn kết. - 2021. - 

Ngày 29 tháng 5. - Tr.15 

Hàng năm, vụ thu hoạch vải lai chín sớm tại huyện Phù Cừ diễn ra 

vào nửa cuối tháng năm dương lịch và mang lại nguồn thu lớn. Tuy nhiên, vụ 

vải năm nay sản lượng và giá đều thấp hơn so với những năm trước. Huyện 

Phù Cừ hiện có khoảng 900 ha trồng vải; trong đó có hơn 700ha vải lai chín 

sớm và gần 200 ha vải trứng. Vải lai chín sớm được trồng nhiều ở các xã 

Tam Đa, Minh Tiến, Tiên Tiến…Năm nay, sản lượng vải lai chín sớm toàn 

huyện ước đạt trên 8.000 tấn quả, giảm 30% so với các năm trước. Giá vải 

dao động từ 12.000-15.000 đồng/kg, thấp hơn so với vụ vải năm trước từ 

8.000-10.000 đồng/kg. 

ĐC.424.5 

 

 

Y TẾ - THỂ DỤC THỂ THAO 

 

 

09.  Nguyễn Hải Tiến.  Nguy cơ ô nhiễm môi trường từ nước thải sinh 

hoạt//Nông nghiệp Việt Nam. - 2021. - Ngày 31 tháng 5. - Tr.12 

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Hưng Yên, tổng lượng nước thải 

phát sinh trên địa bàn tỉnh khoảng 134.000 m
3
/ngày đêm, trong đó lượng 

nước thải đã qua xử lý ước đạt trên 39.000 m
3
, còn lại 95.000 m

3
, chủ yếu là 

nước thải sinh hoạt chưa được xử lý. Nước thải sinh hoạt không được thu 

gom, xử lý đã hòa trộn vào các nguồn nước mặt tự nhiên, thấm xuống các 
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mạch nước ngầm, gây ô nhiễm môi trường, phát sinh các loại dịch bệnh nguy 

hiểm cho người và vật nuôi. Rất mong nhà nước dành nguồn kinh phí để xây 

dựng các công trình thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt tập trung và có chính 

sách hỗ trợ vốn vay cho các hộ dân xây dựng nhà vệ sinh khép kín... 

ĐC.63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


